
APC rezistence 
 
Použití  

Pomocí vyšetření APC rezistence se v lidské plazmě stanoví rezistence  
na aktivovaný protein C, způsobená mutací faktoru V Leiden (FV:Q506). 
Resistence na aktivovaný protein C je nejčastější dědičná porucha spojená  
s hlubokou žilní trombózou. Více jak 95% fenotypů APC resistence může být 
vysvětleno mutací faktoru V Leiden. 

Tato porucha je způsobena bodovou mutací genu pro faktor V, jejíž 
výsledkem je náhrada aminokyseliny Arginin 506 aminokyselinou Glycin.  
Heterozygotní  porucha je provázena 5 až 10 násobným zvýšením a homozygotní  
porucha 50 až 100 násobným zvýšením rizika trombóz. 

Existují dvě možnosti detekce faktoru V (FV) Leiden. Funkční stanovení  
z plazmy, pomocí kterého lze určit poruchu fenotypu nebo stanovení genotypu, 
které může být provedeno metodou PCR. 
 
Princip testu  

Funkční koagulační stanovení z plazmy specificky reagující s  hladinou 
protrombinového komplexu je založeno na faktor V závislém protrombinovém 
aktivátoru, který je izolován z hadího jedu. Robustnost a specifita stanovení je 
zvýšena eliminací možných rušivých vlivů faktorů koagulační kaskády a 
nezávislostí na endogenním vápníku. Interference vlivem nefrakciovaného 
heparinu, nízkomolekulárního heparinu a pentasacharidů, které jsou obsaženy ve 
vzorku, jsou vyloučeny přídavkem inhibitoru heparinu. Vzorek plazmy je 
předředěn a inkubován při 37°C s aktivátorem FV z hadího jedu. Koagulace je  
odstartována přídavkem protrombinového aktivátoru závislém na FVa  za 
absence vápníku. Koagulační čas je zaznamenáván a vypočítávají se poměry 
(koagulační čas za přítomnosti APC/ koagulační čas bez APC). 

 
Odběr krve  

Před odběrem krve by měl být pacient alespoň 10 minut v klidu. Pečlivě 
odeberte žilní krev do citrátu sodného (objemový poměr 9+1, zkumavka Vacuette 
s modrým uzávěrem). Směs antikoagulantu a krve ihned po odběru jemně 
promíchejte, vyhněte se pěnění. Odběr je nejlépe provádět přímo v centrální 
laboratoři, aby byly dodrženy preanalytické podmínky stanovení. 

Plazmu je nutné oddělit od buněk centrifugací nejlépe do 1 hodiny  
po odběru a rychle zamrazit, pokud nebude vzorek ihned zpracován. Hemolytické 
vzorky plazmy by neměly být používány. 
 
Interpretace výsledk ů 

Rozlišení homozygotních, heterozygotních a negativních vzorků je založeno 
na typických rozmezích poměrů, které byly naměřeny u vzorků plazem pacientů  
s určeným genotypem. 
Typická rozmezí poměrů pro plazmy pacientů otypované metodou PCR jsou 
uvedeny níže v tabulce (platí stanovení v PREVEDIG spol. s r.o.): 
 



 
 
 

Genotyp FV:Q 506 
    

Rozmezí pom ěrů  
(min/max) 

negativní 
 

> 2,9 
 

heterozygotní 
 

1.35 – 2.1 
 

homozygotní 
 

0.9 – 1.25 
 

 
 
Omezení a interference  

Nebyl pozorován žádný signifikantní vliv na poměr nebo citlivost testu  
v případě deficitu Fibrinogenu, Prothrombinu, FVIII, FX, ATIII, Proteinu C, nebo 
Proteinu S (do 100%) nebo v případě zvýšeného Fibrinogenu, FVIII, ATIII, nebo 
TFPI (do 5 násobku normální hodnoty). Metoda měření může být ovlivněna 
použitím hemolytických nebo lipemických plazem. Protilátky typu Lupus  
antikoagulans test neovlivňují. Avšak velký deficit faktoru V (<50%) může vést  
ke značnému prodloužení koagulačních časů a tím i ke ztrátě rozlišovací 
schopnosti testu. Přítomnost Aprotininu (který inhibuje APC používaný při testu) a 
Protaminu v pacientově krvi mohou výrazně zkrátit koagulační časy, což může mít 
rovněž vliv na rozlišovací schopnost stanovení. 

Vzhledem k přídavku Polybrenu, tento předepsaný postup umožňuje 
stanovení plazem pacientů, kteří jsou na antikoagulační léčbě heparinem při 
hladinách ≤2 IU/ml (UFH a LMWH) nebo hladinách pentasacharidů ≤2 µg/ml. Vliv 
přímých trombinových inhibitorů jako jsou Hirudin nebo Argatroban není 
Polybrenem inhibován. Hirudin v pacientově plazmě má silný vliv na koagulační 
časy a proto znemožňuje správné rozlišení při různých genotypech. 

Proto se doporučuje po pacientově léčbě Aprotininem, Protaminem nebo 
přímými trombinovými inhibitory, buď počkat před odběrem krve pro testování 
alespoň 24 hodin, nebo stanovit FVL metodou PCR. 
 
 


